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Missbruk/beroende/”substanssyndrom” – Vad är det?

• Sjukdom – JA
• Socialt problem – JA
• Beteendebrister – NJA
• Problem i samhället – JA
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Burden of Mental Disorders inkl missbruk/beroende

• 13 % av alla DALY
• 33 % av YLD
• Människor som omfattas

• 150 miljoner med depression
• 25 miljoner med schizophrenia
• 38 miljoner med epilepsy
• 90 miljoner med alkohol- eller substanssyndrom
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Alcohol consumption alone is responsible for 4 % of the global burden. More than 150 million persons suffer from depression at any point in time and nearly one million commit suicide every year. The population of injecting drug users comprises approximately 10 million people worldwide and 4–12 % of all HIV cases in the world are due to injecting drug use.



DALY, YLL, YLD

• DALY = Disability Adjusted Life Years
• YLL = Years of Life Lost
• YLD = Years Lived with Disability

• DALY = YLL + YLD
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Sjukdomars prestige

• PRESTIGE: uppfattningen av hur kollektivet värderar en person eller en grupp
och gränsar till begreppet status. Prestige sammanhänger med en bestämd
position i samhällets värdesystem (läkare har högre prestige än
undersköterskor, socialchefer högre prestige än socialsekreterare) eller så är
den kopplad till en viss individs egenskaper/prestationer (en duktig
idrottsman har hög prestige). Nationalencyklopedin
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Några sjukdomars prestige, läkarstudenter termin 1, 5, 11 (Umeå, 2008)

Hjärntumör 6,78 Aids 4,51
Leukemi 6,63 Osteoporos 4,34
Hjärtinfarkt 6,06 Schizofreni 4,31
Multipel skleros 6,03 Psoriasis 4,11
Bröstcancer 5,82 Prostatit 4,02
Extrauterin graviditet 5,34 KOL 3,98
Testikelcancer 5,30 Depression 3,97
Cystisk fibros 5,19 Fibromyalgi 3,76
Prostatacancer 5,18 Colon irritabile 3,58
Diabetes mellitus 4,90 Levercirrhos 3,53
Äggledarinflammation 4,87 Syfilis 3,49
Diskbråck 4,75 Klamydiainfektion 3,28
Astma 4,73 Övervikt 3,04
Glaukom 4,69 Alkoholism/alkoholberoende, missbruk 2,96
Migrän 4,61
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Värdefrågan

• Skillnaden mellan missbruk/beroende och andra sjukdomstillstånd och
sociala problem är till stor del ”värdemässigt”.

• Sjukdom, fattigdom: drabbas av…
• Missbruk/beroende: super på sig, knarkar på sig…
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Önskvärda och oönskade aspekter

• Rusmedel (vissa) = önskvärda fenomen, uppskattas av många av oss, legala
(vissa)

• Missbruk/beroende av rusmedel oönskat fenomen.
• ”Missbrukaren” – personen med substansmissbruk – oönskat fenomen.
• Kan det vara ”statushöjande” att identifiera substansberoende som
”sjukdom”?
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Dubbeldiagnos – eller samsjuklighet/comorbiditet?

• Trippeldiagnos – ADHD + opiatberoende + ångestsyndrom
• Kvadrupeldiagnos – Autismspektrumstörning + alkoholberoende +
depression + diabetes

• Är missbruk/beroende – eller substanssyndrom – sjukdomar?
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Är zebran randig?
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Att diagnosticera substansrelaterade syndrom och beroendesyndrom enl DSM-5

• Kriteriebaserat
• Fler kriterier = allvarligare tillstånd
• Kontinuum
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Terminologi

Tolerans Snabbare (uppreglerad) metabolism. Färre (nedreglerade) receptorer.
Korstolerans Ex. alkohol – bzp. Ex. opiater, opioider – kodein.
Abstinens Bristsymtom uppstår när drogen inte finns på tillräcklig nivå.
Craving ”Drogsug”. Wanting – liking – undvika ”stress”/olust.

Kontrollförlust Precis vad det låter som.
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Beroendemekanismer
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11 kriterier – ”substance use disorder”; ”substansrelaterade syndrom”; beroende,
missbruk, skadligt bruk; här exemplifierat med alkoholbrukssyndrom

• Större mängder, längre perioder av alkoholbruk än avsett
• Bestående önskan att sluta/minska, eller misslyckade försök
• Mycket tid till att skaffa alk, använda alk, återhämta sig efter alk-intag
• ”Craving” (alkohol-, drogsug) stark längtan efter att dricka alk
• Återkommande alk-intag medför misslyckanden i skola, hem, jobb
• Fortsatt alk-bruk trots sociala problem orsakade/förvärrade av alk
• Minskade viktiga aktiviteter socialt, på jobb, i skola/fritid pga. alk-bruk
• Upprepat alk-bruk i situationer där betydande risk för fysisk skada finns
• Fortsatt alk-bruk trots fysiska/psykiska problem relaterade till alk
• Tolerans; mer/mindre effekt av samma mängd
• Abstinens; ”återställare”/korstolerant preparat
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Substansrelaterade syndrom

2–3 kriterier lindrigt
4–5 kriterier medelsvårt
6+ kriterier svårt
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”Leta kriterier…”

Ur journal (kvinna född 1992):

Alkohol: drack alkohol hemma första gången vid 14 år, full första gången 16 år
gammal (språkresa), drack dagligen under två veckor, men kunde vara med på
kursen, ”underbordetfylla” första gång vid 18 år, slutade dock komma hem på
kvällarna vid 17 år – sov över hos kompisar flera nätter i rad. Har upplevt
minnesluckor, minskad effekt av alkoholen.

Narkotika: cannabis första gången vid 16 år, intensivt bruk vid 17 år, provade även
Rohypnol o Valium. Extacy vid 18 år – gav otrevliga hallucinationer, amfetamin
regelbundet (inj) från 19 år.

Konsekvenser: blir arg när andra säger hon ”ser nerknarkad ut”. Haft ep-anfall vid
amfetaminavtändning. Gjort två s-försök. Avbruten gymnasieskola.
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Större mängder, längre perioder av alkoholbruk än avsett | Bestående önskan att sluta/minska, eller misslyckade försök | Mycket tid till att skaffa alk, använda alk, återhämta sig efter alk-intag | ''Craving'' (alkohol-, drogsug) stark längtan efter att dricka alk | Återkommande alk-intag medför misslyckanden i skola, hem, jobb | Fortsatt alk-bruk trots sociala problem orsakade/förvärrade av alk | Minskade viktiga aktiviteter socialt, på jobb, i skola/fritid pga. alk-bruk | Upprepat alk-bruk i situationer där betydande risk för fysisk skada finns | Fortsatt alk-bruk trots fysiska/psykiska problem relaterade till alk | Tolerans; mer/mindre effekt av samma mängd | Abstinens; ”återställare”/korstolerant preparat



Samsjuklighet: missbruk/beroende och psykisk störning i befolkningen

Befolkningsundersökning (USA, 43.035
personer).
• Fördubblad förekomst av
depression, ångest hos dem med
samtidigt missbruk/beroende av
alkohol, narkotika jämfört med dem
utan missbruk/beroende

(Hasin et al., 2007)

med miss-
bruk eller
beroende

utan miss-
bruk eller
beroende

depression 20 % 8 %
ångest 18 % 10 %
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Samsjuklighet: missbruk/beroende och psykisk störning – personer i missbruks-
vård

I grupper av personer i vård för missbruk/beroende är livstidsförekomsten för
psykiska sjukdomar vanligare.

• 41–81 % bland personer med alkoholproblem och
• 51–73 % bland personer med narkotikamissbruk har en psykisk sjukdom.

(A Landheim, 2007)
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Livstidsprevalens av psykisk störning hos personer i missbruksbehandling

• Island, inklusive p.syndr. (Tomasson): 78 %
• Norge (Landheim)

• axel-1: 85 %
• axel-2: 46 %

• Sverige, 6 st LVM (Gerdner): 52–82 %
(Langås et al. Eur Add Res 2012)
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Hur vanligt är samsjuklighet?

Stora befolkningsstudier har gjorts i USA och Europa under senaste decennierna,
omfattande 8.000–43.000 personer.

Personer med substanssyndrom har under livet 2–4 ggr ökad risk för psykisk
sjukdom jämfört med personer som ej har substanssyndrom – högre vid
narkotika än vid alkohol.

Högst livstidprevalens:

• bipolär sjukdom ∼ 60 %
• schizofreni ∼ 50 %
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Personlighetssyndrom; alkohol- eller annat drogberoende under senaste 12 mån

(Grant et al., 2004)
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Samsjuklighet: missbruk/beroende och psykisk störning – suicidrisk

Genomfört suicidförsök i genomsnitt

• 30 % (17–64 %) bland dem med alkoholproblem
• 39 % (19–47 %) vid narkotikamissbruk

Suicidförsök är en stark riskfaktor för att avlida i suicid.

• En betydande andel av de narkotikarelaterade dödsfallen är suicid. Dessa är
vanligare bland kvinnor. Ofta finns en vårdhistorik som rymmer en hög grad
av psykisk ohälsa. (SoS 2016)

(Landheim, 2007)
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Samsjuklighet: missbruk/beroende och psykisk störning –- sammanfattning

• Ca 30–50 % eller mer av dem som söker för missbruk/beroende har/har haft
psykisk sjukdom, vilken behöver identifieras, bedömas och behandlas av
psykiatriskt kunniga personer.

• Ca 20–30 % som söker för psykisk ohälsa har samtidigt ett
missbruks/beroendetillstånd, vilket kräver kompetens i att handlägga och
behandla detta.

• Ca 40–60 % av intagna enligt LVM har tidigare vårdats inom psykiatrin.
• Av 1.548 LPT-patienter (6/5 2008) hade 314 (20 %) ett identifierat aktuellt
missbruksproblem.
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Samsjuklighet – konsekvenser för: individen och närstående

Ökad risk för

• att psykiatriska tillståndet försämras
• att beroendetillståndet försämras
• suicidförsök, suicid
• fysisk ohälsa
• för tidig död

• familjeproblem, konflikter
• bostadsproblem, arbets-/sysslolöshet
• utanförskap, kriminalitet
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Samsjuklighet - konsekvenser i vården

• Personer med samsjuklighet söker oftare vård – fler akutbesök, längre
vårdtider, fler avbrott

• Vid substansbruk identifieras inte alltid psykisk sjukdom,
personlighetsstörning

• Vid psykisk sjukdom identifieras inte alltid substansberoendet
• Förbättringsprocessen tar längre tid
• Problem samverkan mellan olika huvudmän

• pengar
• olika definitioner
• synsätt
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Fall: Börje, 53

• Arbetsledare på lager. Gift. 3 barn, varav ett hemmaboende.
• Behandlad sedan 9 månader på hälsocentralen/VC för depression med
starka ångestinslag. S-tankar. Sömnstörning. Sjukskriven.

• Behandlad med Citalopram + Imovane, byttes till Venlafaxin « 375 mg
dagligen + Mirtazapin + Propavan, remitteras till psyk klin.

• KBT hos leg psykoterapeut 15 ggr – tveksam effekt.
• Behandlad med Voxra (bupropion) – tveksam effekt.
• Missar ofta morgontider – men kommer alltid på em-tider.
• Frun ringer…
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Utveckling av samsjuklighet har flera vägar

(Mueser 1988)
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Ytterligare riskfaktorer

• Ärftlighet
• Uppväxtmiljö, skolgång
• Samhällsvård
• Trauman
• Utanförskap, isolering

• NPF/ADHD
• Personlighetssyndrom
• Affektiv-, psykossjukdom
• Självdestruktivt beteende
• Intern.-/externaliserande

Antalet riskfaktorer predicerar problemgrad – så kallad ”problemhopning”
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Alkohol

• Vår vanligaste drog
• Verkar bland annat på GABA-system i hjärnan
• Laglig att köpa och bruka för vuxna
• Stor kulturell erfarenhet om hur det används och doseras
• Både dämpande och exciterande effekt på nervsystemet
• Risk för abstinensutveckling efter långvarigt bruk
• Överdos kan vara dödligt, framför allt i kombination med andra dämpande
droger
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Opiater/opioider

• I naturen förekommande i opiumvallmo
• Verkar på my-opioidrecceptorn i CNS
• Syntetiska opioider är ibland mångfallt potentare än naturligt förekommande
– se exempelvis fentanyl

• Sövande, smärtlindrande, rogivande, ångestlindrande och
andningsdämpande

• Vid allvarlig överdos dör man genom att andningen upphör och sekundär
syrebrist uppstår

• Kan hävas av naloxon som knuffar bort opioiden
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Centralstimulantia

• Finns olika former ”på gatan”, där vanligaste är amfetamin, metamfetamin,
kokain och khat

• Även förekommande som läkemedel mot ADHD mm, samt vissa neurologiska
åkommor, exempelvis: metylfenidat, dexamfetamin, lisdexamfetamin. Dessa
säljs och missbrukas även svart.

• Verkar på dopaminsystemet vilket vid missbruk leder till framför allt ökad
aktivitetsnivå/vakenhet och eufori

• Kan ge psykoser vid överdoser
• Ger ingen abstinens vid upphörande av behandling
• Vanligt med dåligt mående i samband med avtändning

31



Cannabis (THC)

• Framför allt växtbaserad drog
• Verkar på cannabinoidreceptorerna i CNS
• Ger lugn, smärtstillning; viss medicinsk användning förekommer, om än
ovanligt i Sverige

• Låg toleransutveckling och måttligt–lågt fysiologiskt beroende
• Sannolikt riskökning vid långvarigt användande för utvecklande av
psykossjukdom (schizofreni och liknande tillstånd)

• Förekommer då och då syntetiska varianter av THC vilka är mycket potenta
och kan leda till hjärnskador, och dödsfall har förekommit.
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Läkemedel – framför allt bensodiazepiner och narkotiska smärtstillande läkeme-
del

• Ofta läkemedel som har fåtts på recept men används på ett icke-avsett sätt,
exempelvis smärtstillande i rogivande eller ångestlindrande syfte

• Patienten upplever sig sällan som missbrukare då man har fått preparaten
från sjukvården
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Utredning av bruk

• Tag urinscreening!
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Vad är abstinenssymtom

• Vid långvarigt bruk av olika substanser såsom alkohol och bensodiazepiner
anpassar sig hjärnan till ständig förekomst av denna typ av stimulering eller
blockering (beroende på substans).

• När substansen abrupt försvinner och stimuleringen eller blockeringen av ett
system plötsligt upphör går nervsystemet in i ett ”överkänslighetsläge” vilket
ger olika symtom beroende på vilken substans det rör sig om.

• Hos vissa substanser är symtomen huvudsakligen besvärliga men inte farliga.
• Hos andra substanser – framför allt alkohol och bensodiazepiner – kan
abstinenssymtomen vara livshotande.
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Abstinenssymtom – alkohol

• Gradvis ökande abstinenssymtom uppkommer oftast inom 12 h efter avslutad
alkoholkonsumtion.

• Hos de flesta uppstår abstinenssymtomen först efter att alkoholnivån har
nått 0 ‰, men ibland redan vid ca 1 ‰.

• Symtomen består vanligtvis av ångest, sömnsvårigheter, rastlöshet, förvirring,
darrningar, svettning, ökad kroppstemperatur, illamående och olika
känselstörningar och balansstörningar.

• Man ser ofta ett kraftigt förhöjt blodtryck och ökad puls.
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Abstinenssymtom forts. – alkohol

• I allvarliga fall kan patienten utveckla delirium tremens (DT) vilket är då de
vanliga abstinenssymptomen under några dagar eskalerar med tillkomst av
syn- och hörselhallucinationer, ibland övriga psykotiska symtom samt
förvirring, ofta med konfabulation.

• Obehandlat kan DT i värsta fall eskalera okontrollerat, och sjukhusvård är
alltid oundgängligt. Allvarliga kramper förekommer.

• Utan adekvat behandling, vilket syftar till att få pat till sömn, är DT
livshotande.
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Övriga symtom – alkohol

• Vid långvarigt alkoholmissbruk förekommer ofta malnutrition, där det
allvarligaste är brist på/försämrat upptag av vitamin B1 (tiamin).

• Om en patient med uttalad tiaminbrist får i sig glukos innan tillskott av
tiamin kan den utveckla Wernickes encefalopati, vilket i förlängningen leder
till den irreversibla hjärnskadan Korsakoffs demens.

• Värt att även notera och behandla eventuell hypomagnesemi som ibland
förekommer och förvärrar vissa av abstinenssymtomen.
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Abstinenssymtom – bensodiazepiner

• I grund och botten är riskerna med en abstinens från bensodiazepiner
samma som för alkohol, då de agerar på samma system i hjärnan.

• Skillnaden är att medan alkohol har strikt linjär förbränningstakt med relativt
snabb eliminering så har många bensodiazepiner förhållandevis lång
halveringstid.

• Följaktligen måste man vara vaksam länge, då abstinens – med i värsta fall
livshotande kramper – kan uppträda flera dagar efter att patienten har blivit
nykter från bensopreparat.

• Bensodiazepiner ger också väldigt sällan den starka cirkulatoriska påverkan
på puls och blodtryck som man ser hos alkohol.
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Abstinenssymtom – opioider

• Långvarigt regelbundet bruk av opioider ger ofta kraftiga abstinenssymtom –
oavsett om det rör sig om analgetika på recept eller rena
missbrukssubstanser såsom heroin.

• Symtomen är smärta, illamående, feber, rysningar, kramper, svettningar och
frossbrytningar; det vill säga så kallade ”influensaliknande symtom”. Det är
även vanligt med diarré när opioidförstoppningen släpper.

• Besvären debuterar vanligen inom första dygnet efter sista intag och brukar
vara starkast efter ca 2–3 dygn.

• Symtomen utvecklas aldrig ensamt till någonting farligt eller livshotande,
men man måste beakta eventuellt blandmissbruk eller somatisk
samsjuklighet.
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Abstinenssymtom – centralstimulantia och liknande

• Ger egentligen inga relevanta somatiska abstinenssymtom.
• Huvudsakligen uppträder dysfori i samband med avtändning, men i övrigt
ingenting som brukar kräva observation eller behandling.

• Dock förekommer akuta ”snedtändningar”, framför allt på amfetamin, vilket
ofta föranleder ett vårdbehov.

• Här är det viktiga att patienten får vila och helst sova tills ruset har gått över.
Förslag är behandling med peroral neuroleptika, exempelvis 10–20 mg
olanzapin munsönderfallande, eventuellt tillsammans med 10–20 mg
diazepam för att få patienten att ta emot det.
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Abstinensbehandling – grunder

• Syftar till att framför allt förebygga eller häva potentiellt farliga
abstinenssymtom.

• Grundprincipen är att man med läkemedel påverkar samma system i hjärnan
som substansen man avgiftar ifrån, och att man sedan långsamt fasar ut det.

• På detta sätt hinner kroppen vänja sig vid att vara utan substans och man
undviker det tidigare beskrivna ”överkänslighetsläget” och de
abstinenssymtom som det leder till.
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Abstinensbehandling – alkohol

• Ge alltid tiamin (exempelvis tiacur eller neurobion)!
• Behandling sker med bensodiazepiner till symtomfrihet. Vi brukar oftast
använda oxazepam då det är lättstyrt.

• Inget särskilt bensopreparat har bättre effekt mot abstinens än något annat,
utan det som krävs vid terapisvikt är större dygnsmängd bensodiazepin.

• Om effekt uteblir på mycket höga doser av peroral oxazepam kan man dock
behöva övergå till intravenös administration, och då måste man byta till
exempelvis diazepam som finns som injektionsvätska.

• Värt att notera är att renodlad alkoholabstinens idag är förhållandevis
ovanlig. Ta alltid urinprov!
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Abstinensbehandling forts. – alkohol

• Sömn är mycket viktigt så att hjärnan får vila. En rejäl dos med 10 mg
nitrazepam till natten fungerar bra under första dagarna för att säkerställa
ordentlig sömn.

• Uttrappning av bensodiazepin sker med syfte att koncentrationsgradienten
över tid i blodet ska vara jämn och lagom brant.

• Vid användande av oxazepam som elimineras snabbt via njurarna trappas
dosen ut linjärt, vilket direkt avspeglas i plasmakoncentrationen som också
sjunker linjärt.

• Vid användande av starkt fettlöslig bensodiazepin – exempelvis diazepam –
krävs en ”hängmatte”-kurva vid uttrappning för att koncentrationsgradienten
inte ska bli för brant i slutet och det blir för plågsamt för patienten.
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Uttrappning av fettlöslig bensodiazepin
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Abstinensbehandling – bensodiazepiner

• Samma grundtanke som vid alkohol.
• Här kan man vid stark misstanke om kommande abstinens sätta in ett
bensodiazepinschema i förebyggande syfte.

• Uttrappning följer samma mönster som vid alkohol.
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Abstinensbehandling – opioider

• Huvudsakligen på humanitär grund. Vid tradolanabstinens, som i allmänhet
avviker lite från ”cold turkey”, så föreligger mer ofta behandlingsindikation.

• Lågdos buprenorfin i några dagar ger ofta god symtomlindring. Seponeras
alltid innan hemgång!

• I övrigt frikostigt med paracetamol och ibuprofen, vilket har viss lindrande
effekt.

• Låg dos oxazepam kan också lindra lidandet något.
• I vissa lägen aktuellt med loperamid eller liknande mot diarré.
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Avslutningsvis om abstinensbehandling

• Glöm inte tiamin! Alltid spruta före macka.
• Glöm inte urinprov! Rena abstinenser är ovanliga.
• Sömn är viktigt under abstinensbehandling så att hjärnan får vila, framför
allt under första dygnen.

• Hellre för mycket oxazepam initialt än för lite. Det går alltid att sänka dosen i
morgon, och det ackumuleras inte. Skall dock alltid sättas ut innan hemgång!

• Allvarliga abstinenssymtom från långvarigt bruk av bensodiazepiner kan
komma väldigt sent i förloppet.
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Diagnostik

• S.C.I.D. (Strukturerad Klinisk Intervju för DSM)
• M.I.N.I. (MINI Internationell Neuropsykiatrisk Intervju)
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Exempel – M.I.N.I.
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Diagnostik av alkoholberoende

• Intervju (> 3 kriterier)
• Blodprov för att upptäcka långvarigt högt intag av alkohol:

CDT indikerar hög konsumption i flera månader
PEth indikerar hög konsumption i 2–3 veckor
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Medicinsk behandling av alkoholberoende

disulfiram (Antabus) används för aversionsbehandling. Gör att kroppen får
problem att bryta ner alkohol med ansamling av acetaldehyd som
leder till ”antabusreaktion” med bland annat illamående, huvudvärk
et cetera. För att stödja avhållsamhet.

akamprosat (Campral) används för att framför allt reducera återfallsrisk i
kombination med andra åtgärder.

naltrexon används för att minska återfallsrisk och -mängd. Ger på gruppnivå
fler nyktra dagar och mindre mängder vid dryckestillfällen.
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Underutnyttjade möjligheter till medicinsk och psykosocial behandling

I Sverge år 2009:

• 14 500 personer har Antabus
• 2 500 personer har Campral
• 2 000 personer har Naltrexon

Det motsvarar:

• < 6 % av personerna med alkoholberoende
• < 30 % av alkoholberoende personer i kontakt med vård

Jämför med att 650 000 personer då hade antidepressiva läkemedel.

53



LARO – Läkemedelsassisterad rehabilitering vid opiatberoende

Vägar in:

• Ansöka själv genom att ringa eller skriva LARO-mottagningen.
• Socialtjänst kan i samråd med person aktualisera
• Upptagningsområde Umeå kommun och kranskommuner.
• Specialistvårdsremiss från andra landsting
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LARO – Arbetsgång

• Bedömningsgrupp beslutar
• Kontaktperson utses
• Övervakad urintoxikologisk provtagning påbörjas (1 månad)
• Vårdplanering med Socialtjänst, Kriminalvård
• Under minst 3 månader kommer patient till mottagningen dagligen och intar
sina substitutionsläkemedel och övervakade urinprover minst 2 ggr/v.

• Därefter, om allt fungerar bra, ”ta hem” doser över helgen.
• Successiv utglesning av medicinhämtning i individuell takt
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LARO

• LARO är en ”ovanlig” medicinsk åtgärd eftersom den är detaljreglerad i
föreskrift (dock allt mindre detaljstyrd).

• Regleras i HSLF-FS 2016:1 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om
läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende
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LARO – När?

• Patienten ska ha fyllt 20 år.
• Patienten ska ha ett opioidberoende sedan minst 1 år
• Sammanvägd bedömning patientens hälsotillstånd,
beroendets/beroendenas svårighetsgrad, sociala situation.

• Läkemedel (buprenorfin, buprenorfin+naloxone, metadon) + psykosociala
insatser, behandling
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LARO – Varför?

Behandling med ersättningsmedel (agonister) i kombination med
psykosociala/sociala insatser har i upprepade studier i jämförelse med t ex
”drogfri” vård visats överlägset mest effektiv avseende:

• Bli kvar i programmet
• Överlevnad
• Socialt liv, klara försörjning
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LARO – Vad?

• Ersätta (substitutera) opiater med likaverkande medel (agonister) under
kontrollerade former för att motverka missbruk genom att hålla borta
abstinens och (olika former av) drogsug/craving.

• Stabilisera livet för patienten och möjliggöra social och psykiatrisk och
somatisk behandling och rehabilitering.
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LARO – Vad?

• Buprenorfin + naloxon / Suboxone
• Buprenorfin / fd Subutex
• Metadon

• Behandling av bipolär sjd
• Behandling av AD/HD
• Behandling av depression, ångest, sömnstörning
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Fall: Jakob, f 1978

• Far ”nykter alkoholist” sedan J föddes. Föräldrarna separerade 1992.
• Bytte skola flera gånger pga ”problem”. Utredd BUP 1988 –
hyperaktivitetssyndrom. Kortvarig CS-behandling.

• Klarade inte övergången grundskola–gymnasieskola. Halkade ur.
Alkoholdebut vid 13 åå, cannabis fr 14 åå, LVU, familjehem 1992–3.

• 1994–6 – huvddrog amfetamin (inj), Hepatit C, provar heroin (rök)
• 1998 svetsarutbildning, skadar sig vid fall från ställning – tibiafraktur, remiss
från ortopeden – svårt smärtlindra pat. Subutex-missbruk.

• 2006 – söker till LARO, är sammanboende, vill bilda familj, vill vara drogfri
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Jakob, forts

• 2007 – skrivs in i LARO-program, får Buprenorfin 8–12–16 mg. Sidointag bzp,
inlagd för avgiftning. Återfaller, skrivs ut.

• 2008 – vårdad x 2 infektionskliniken för blodförgiftning, hjärtmuskelinfektion.
Söker LARO.

• 2009 – börjar LARO, men fixar inte nedtrappning LYRICA, Stilnoct.
• 2011 – avtjänar straff för narkotikabrott, kontraktsvård LARO
• 2012 – körkort för bil, hämtar 2 ggr/vecka
• 2014 – genomför truckförarutbildning, behandlad för HepC – ”frisk”
• Beh med 16 mg Suboxone/dag, Propavan tn, Concerta 36 + 18 mg/d
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Hur ser opiatberoende ut? – Psykiska problem

• Bristande initiativförmåga
• Depression
• Sömnbesvär
• Koncentrationsbrist
• Minnesstörning
• Oförmåga att rätt tolka olika sinnesintryck
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Hur ser opiatberoende ut? – Långsiktiga effekter

• Oregelbundna menstruationer, infertilitet
• Grav förstoppning
• Sekundär smitta (hepatit C, HIV, pneumoni, svårläkta sår)
• Livsstil: kriminalitet, prostitution
• Sociala problem/fattigdom pga. ofömåga att arbeta
• Utsatthet för brott
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Hur ser opiatberoende ut? – Livshotande situationer

• Andningsdepression – förekommer vid alla opiater/opioider (utom
buprenorfin).

• Kombinationer med bensodiazepiner är vanliga, och förhöjer risken för
andningsdepression kraftigt.

• Heroinberoende har högst dödlighet med 300–500 dödsfall/år i Sverige
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Kommentera om mannen som drack hostmedicin. Förklara kort skillnaden partiell mot full agonist.



Överdos av heroin (eller annan opiat)

• Ge 0,4 mg Naloxon i.v. (1 ml) – finns numera även som nässprej
• Kan upprepas 1–2–3 gånger med några minuters mellanrum
• Observera uppkomst av abstinens
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Förklara naloxon kontra abstinens och olika metaboliseringstakt.



Avslutningsvis

• Beroende är en sjukdom och skall behandlas därefter.
• Läkemedelsbehandling hjälper och är underutnyttjat.
• Ta urinscreening.
• Vid samsjuklighet, behandla varje tillstånd utifrån bästa evidens för vardera
tillstånd!
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Tack för uppmärksamheten!
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